
Referat af KABF bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2015 kl. 19.00 hos Thomas Støvnæs Alle 50 

Deltagere i mødet:  

Formand Thomas Skall/ Næstformand Poul Erik Andersen/ Kasserer Niels Bülov Max/ Sekretær og referent 

Annette Andersen/  Bestyrelsesmedlem Egon Lund Christensen/ Suppleant Michael Schaumburg. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (29. juni 2015)/ arbejdspapir, åbne punkter fra sidste møde 

Referat godkendt. 

Gennemgang af arbejdspapiret. 

 

3. Konstituering og evaluering af generalforsamlingen 

Bestyrelsen konstituerede sig således:  

 Formand Thomas Skall 

 Næstformand Poul Erik Andersen 

 Kasserer Niels Bülov Max 

 Sekretær Annette Andersen 

 Bestyrelsesmedlem Egon Lund Christensen 

 Suppleant Michael Schaumburg 

 

Niels og Thomas aftaler et møde med Viggo vedrørende overlevering af div. papirer og arbejdsopgaver i 

forbindelse med kassererarbejdet. 

For at lette arbejdet med opkrævning af kontingent til DBF/KABF, blev det besluttet at lade DBF overtage 

opgaven. DBF sender 1. rykker ud til de af vores medlemmer, der glemmer at betale kontingent, 2. rykker 

sender kassereren ud. Lokalmedlemmer skal kassereren selv opkræve. Der er på nuværende tidspunkt ca. 278 

DBF/KABF medlemmer og ca. 55 lokalmedlemmer. 

Det vil være ønskeligt, at en opdateret medlemsliste findes på en låst side på hjemmesiden. Det kan være 

nyttigt hurtigt at kunne tjekke medlemskab ved lån af f.eks. slynge, æblepresse eller ved tilmelding/deltagelse 

i møder og ture arrangeret af KABF. 

Listen skal være udformet således, at der kan søges på både navn og adresse og skal desuden indeholde 

mailadresser. Michael undersøger om, der skulle være et problem mht. data/register lovgivning. 

 

4. Formandsmødet i DBF d. 24. oktober 2015 i Ejbyhallen på Fyn 

Michael og Egon tager med Thomas til formandsmødet.  

Thomas udformer et forslag/oplæg til formandsmødet omkring en kampagne, hvor der sættes fokus på brug af 

honning i hverdagen også gerne lokal honning. Evt. kan der laves et samarbejde omkring opskrifter med en 

kendt kok. 

 

(Bestyrelsen har tidligere diskuteret et lignende forslag se ref. af 6. januar 2015 pkt. 4.  

Thomas skriver og indsender forslag til GF gående på, at der på DBF´s hjemmeside oprettes en liste over de honningavlere, 
der ønsker at sælge deres honning. Begrundelsen for forslaget er, at interesserede dermed får mulighed for at finde og 
købe honning hos deres lokale honningavler. Det er vores indtryk, at mange ikke ved, hvor de skal henvende sig, hvis de 
ønsker at købe honning.  
  

Forslaget kom ikke med til GF i DBF 2015, begrundelsen kan læses i ref. af 16. marts 2015 pkt. 2. 

Forslag vedrørende liste over lokale honningsælgere er ikke med til GF i DBF dette år. Grunden er, at der måske kan være 
nogle uafklarede detaljer vedrørende skat/efterløn for de, der vælger at oprette sig på listen. Det blev besluttet at prøve 
ideen af på vores egen hjemmeside først, og hvis det viser sig at være en succes, kan vi arbejde videre med ideen og evt. 

oprette et domænenavn.) 
 
 



5. Vintermøder 

Vintermøderne er på plads, blot mangler vi en foredragsholder til d. 12. januar 2016. 

Der var enighed om at forsøge at få chefkokken fra Nordic Food Lab Roberto Flore til at komme og bl.a. 

fortælle om, hvad de bruger dronelarverne fra LIFE til. 

Måske kan Vejsnæs d. 9. februar komme ind på, hvad årets honningvindere på Fyn har gjort. 

Vi fortsætter med at give præmier til vinderne af vores smagning d.1. december 2015.  

For at få flere til at møde op til vintermøderne sender Thomas en reminder ud på mail før hvert møde. 

 

6. Status på skolebigårdene 

Der har ikke henvendt sig nogen ang. vores opslag om bigårdsleder på LIFE. 

 Der skal også findes en eller flere til at overtage i Ejby til næste år, da Annette pga. manglende tid ikke 

fortsætter i 2016. 

 

7. Hvordan får vi gang i processen med at få de nye medlemmer til aktivt at støtte op om foreningen/gå ind i 

arbejdet 

Det blev besluttet at holde et møde omhandlende pkt. 6+7 d. 10. november kl. 18.30 hos Thomas Støvnæs Alle 

50. 

 

8. Status på bisløjd 

Der er 22 tilmeldte til bisløjd i år ca. halvdelen er nye på holdet. 

7 deltagere skal lave 12x10 trugstader og 5 skal lave lavnormal. Resten af deltagerne laver egne projekter. 

Materialerne bliver i år indkøbt hos en lokal forhandler, og da der er fejl i de tegninger, der ligger på 

hjemmesiden, vil man starte op med at lave magasiner. 

Der er startet en ny sløjdlærer på skolen, vi håber at kunne etablere et godt samarbejde. 

Der er ikke andre, der benytter lageret i kælderen, så sløjdholdet kan derfor råde over hele lokalet. 

 

9. Status Vokstavlen 

Thomas nævner fristen for bestilling af oxalsyre i formandens hjørne. 

Muligheden for at tilmelde sig en elektronisk udgave af Vokstavlen, som Thomas var inde på under 

beretningen 2015, blev diskuteret. Det skal vurderes, hvordan det rent praktisk gribes an. 

 

10. Status hjemmesiden 

De nye bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktoplysninger skal opdateres. Nyt foto tages næste gang 

 

11. Kalender- mødeplanlægning 

10. november 2015 kl. 18.30 hos Thomas Støvnæs Alle 50 

19. januar 2016 kl. 19.00 (døren er åben fra kl.18.30) hos Thomas Støvnæs Alle 50 

12. april 2016 kl. 19.00 

21. juni 2016 kl. 19.00 

 

12. Eventuelt 

Forslag til sommertur 2016:  Bidstrup skovene v./Lejre, Snurremark Mjød. 

  Ankerstjerne bryggeri på Fyn (mjød/øl), Æbelø, Solens Hjerte. 

 

DBF har 150 års jubilæum i 2016, der skal agiteres for Bi- og Honningfestival. 

Poul Erik vil lave et lille indlæg i vokstavlen til november om at tilmelde sig den irske Biavlskonference. 

 

13. Kommunikation – hvad skal med i Vokstavlen / hjemmesiden 

De nye bestyrelsesmedlemmer må gerne skrives deres historie om, hvorfor de blev biavlere. 

 


